Met Gansanders brengt Rasa illustraties over dieren samen in een kunstenkabinet. Hierbij nodigen wij kinderen
uit voor een verrassend spel met een reuzeganzenbord.
Het kunstenkabinet toont werk van vernieuwende jeugdillustratoren, Kitty Crowther, Goele Dewanckel,
Isabelle van den Abeele, Nils Pieters, Joris Thys, Xavier Truant, Ruth Dejaegher en Charlotte Dumortier.
Het karaktervol ganzenbord werd vormgegeven door scenografe Katleen Vinck. Illustratrice Lies Jacques
ontwierp en schilderde eigenhandig elk van de 63 cirkels van dit bord. Het geheel is een spannend kijkspel over
beeldtaal en dierensymboliek, geschikt voor kinderen van 7 tot 12, individueel of in groepsverband.
Kom, kijk, ontdek en laat je inspireren door gansanders!

bestaat uit een stevig kunstkabinet op slanke pootjes en een bijpassend
tafelgroot ganzenbord.




In de kijkkast tonen we origineel werk van
vernieuwende illustratoren: Kitty Crowther,
Goele Dewanckel, Isabelle Vandenabeele, Nils
Pieters, Joris Thys, Xavier Truant, Charlotte
Dumortier en Ruth De Jaeger.

Maquette kijkkast en ganzenbord



Je kan een beroep doen op de gidsen van Rasa
voor een interactieve rondleiding:
1 u 15 min | max 25 deelnemers | €78
exclusief 21% btw en vervoersonkosten | €85
in het weekend/op een feestdag of bij één
rondleiding per dag.
We bieden ook vormingen voor bibliotheekmedewerkers met concrete tips om zelf
groepen te begeleiden in deze productie:
2 uur | max 15 deelnemers | €175 euro
exclusief 21% btw en vervoersonkosten.
*Prijs vorming/rondleiding geldig voor 2017.

Kinderen van 7 tot 12 jaar, in groeps- of familieverband. Ook individuele bezoekers zijn welkom!

GANSANDERS is een mobiel project dat je zelf kan
opbouwen. Stel het op in een ruimte waar veel
mensen langskomen: in de foyer van het
cultuurcentrum of in je bibliotheek. Je hebt
ongeveer 20m² nodig.


In de Egyptische koningsgraven al werden
spelen
die
leken
op
ganzenborden
opgegraven. Het ganzenbord is een metafoor
voor de levensweg, met hindernissen,
uitdagingen en kans op geluk. Dit spel nodigt
groepen kinderen uit om te kijken, denken,
voelen en doen.

Het transport is ten laste van de huurder. Het
geheel kan vervoerd worden in een bestelwagen
met een lengte van 2,5m.

Schets ganzenbord
Uitkoopsom: €975 exclusief 6% btw.
Voor 14 dagen, inclusief verzekering, digitaal
promomateriaal en educatief materiaal.

Info en boekingen: dorien@rasa.be
Info techniek: danny@rasa.be
Info inhoudelijk: gerd@rasa.be|ilse@rasa.be
Rasa: 03/776 86 88 | www.rasa.be
Jezusstraat 6 bus 4 | 2000 Antwerpen

